Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt

www.philips.com/welcome

ID555

Telefon-automaatvastaja
Hoiatus
Kasutage ainult taaslaetavaid patareisid.
Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Laadige telefonitoru 24 tundi enne kasutamist.
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Kaugjuhtimise reþiim ei tööta!
l

Aktiveerige kaugjuhtimise reþiim (vaadake
peatükki ”10.6.2 Ligipääs kaugelt”).

Telefonikõne katkeb kaugjuhtimise ajal!
l

Teil on võtnud rohkem kui 8 sekundit aega PINkoodi sisestamine. Sisestage kood 8 sekundi
jooksul uuesti.

Automaatvastaja katkestab enne, kui
salvestis on lõppenud!
l

Mälu on täis: kustutage oma vanad sõnumid.
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1 OLULINE
Võtke aega, et lugeda läbi see kasutusjuhend enne,
kui hakkate oma telefoni kasutama. See sisaldab
olulist informatsiooni ja märkmeid, kuidas Teie
telefoni kasutada.

1.1 Voolu nõuded
l

l

l

l

l

l

Elektrivõrk on klassifitseeritud ohtlikuks. Ainus
viis, kuidas seda toodet elektrivoolust
vabastada, on elektrijuhtme välja tõmbamine
pistikust. Tehke kindlaks, et elektripistik on
seadme läheduses ning on alati kergesti
ligipääsetav.
Pinge võrgus on klassifitseeritav kui TNV-3
(telekommunikatsiooni võrgu pinge) nagu
määratud standardiga EN 60-950.

l

l

l

l

l

l

l

Selleks, et vältida kahjustusi või rikkeid:
Ärge laske laadimisotstel ega patareidel
puutuda kokku metallobjektidega.
Ärge avage seadet, sest võite kokku puutuda
kõrgepingega.
Ärge kasutage teisi patareisid kui neid, mis olid
tootega kaasas või mis on soovitatud Philipsi
poolt: plahvatuse oht.

l

Kasutage alati kaableid, mis on tootega kaasas.

l

Kasutage ainult järgnevaid patareisid:

A) TCL, PL-043043, Li-ioon polümeer
patarei, 3.7V 500mAH
B) Mcnair, MC-163-500, Li-ioon polümeer
patarei, 3.7V 500mAH
l

1.2

See toode nõuab elektrivoolu tugevusega 100 240 volti. Voolu katkemisel võib side katkeda.

Hoiatus
l
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l
l

Ohutusinformatsioon

Handsfree aktiveerimine võib järsku muuta heli
kuularis väga valjuks: tehke kindlaks, et
telefonitoru ei ole liiga lähedal Teie kõrvadele.
See varustus ei ole disainitud hädaabikõnede
sooritamiseks elektrivoolu katkemisel.
Alternatiiv peab olema kasutusel, et vajadusel
kustuda hädaabi.
Ärge jätke telefoni liigse kuumuse või otsese
päikesevalguse kätte.
Ärge kukutage telefoni maha ega teisi seadmeid
telefoni peale.
Ärge kasutage ühtegi puhastusvahendit, mis
sisaldab alkoholi, ammoniaaki, benseeni või
abrasiive, mis kahjustavad seadet.
Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikes
kohtades.
Ärge laske väikestel metallobjektidel tootega
kokku puutuda. See võib kahjustada
helikvaliteeti ning Teie toodet.
Hoidke laadija vedelikest eemal.
Lähedal olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad
põhjustada interferentsi.

Heli
Telefonitoru ei helise!
Kontrollige, ega RING VOLUME (helina helitugevus)
ei ole välja lülitatud ja et ikooni ei kuvata ekraanile
(vaadake peatükki ”6.2.1 Helina helitugevuse
määramine”).

Helistaja ei kuule mind!
l

l

l

Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on
alati 0°C ja 35°C vahemikus (32 kuni 95°F).
Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati
20°C ja 45°C vahemikus (-4 kuni 113°F).
Madalatel temperatuuridel hoidmine võib
patarei eluiga vähendada.

a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7.5V
500mA
b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7.5V
500mA

Laadimisalus

a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7.5V
150mA
b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7.5V
150mA

Ma ei saa muuta oma kõneposti seadeid
l

Kõneposti haldab Teie operaator, mitte telefon.
Kontakteeruge oma operaatoriga, et seadeid
muuta.

Puudub vool: kontrollige ühendusi.

l

Patarei on tühi: laadige patareisid.

Halb helikvaliteet ja antenni ikoon

l

Liikuge alusjaamale lähemale.

l

l

l

Vale kaabel on kasutuses: kasutage varustuses
olevat kaablit.
Kasutada on vaja adapterit: ühendage adapter
juhtmega.

Helistaja ei kuule mind selgelt!
l
l

Liikuge alusjaamale lähemale.

l

Asetage alusjaam võimalikult kaugele teistest
elektrilistest seadmetest.

l

l

Lukustage klahvid lahti: vajutage tegevuseta
reþiimis pikemalt klahvile
.

l

See on normaalne nähtus. Telefonitoru tarbib
kõne ajal energiat.

Telefonitoru ei saa alusjaamaga
registreerida!
l

l

Olete juba registreerinud maksimaalselt 5
telefonitoru. Ekstra telefonitoru
registreerimiseks tühistage juba eksisteeriva
registreerimisega telefonitoru.

Kustutage üks kirje, et vabastada mälu uue
kontakti salvestamiseks.

PIN-kood on vale!
l
l

Telefonitoru kuumeneb kõne ajal!
l

Kui 30 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi,
lülitub telefonitoru automaatselt tegevuseta
reþiimi. See lülitub tegevuseta reþiimi ka siis,
kui asetate selle alusjaamale.

Telefoniraamatusse ei saa lisada kirjet ja
kuvatakse MEMORY FULL (mälu täis)!

Toode
Klahvid ei tööta!

vilgub!

Telefoni sisemine leviala on 50 meetrit ja väline
leviala 300 meetrit. Kui telefonitoru on
väljaspool seda ala, hakkab antenni ikoon
vilkuma.

Mu telefonitoru lülitub pidevalt tegevuseta
reþiimi!

Asetage alusjaam vähemalt 1 meetri kaugusele
teistest elektrilistest seadmetest.

Sage müra raadios või televiisoris!

l
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Teenus ei ole aktiveeritud: kontrollige oma
lepingut võrguoperaatoriga.

l

Kasutage ainult järgnevaid adaptereid:

Alusjaam

Mikrofon võib olla vaigistatud: vajutage kõne
ajal klahvile
.

Veenduge, et olete sisestanud õige PIN-koodi.
Kui Te pole PIN-koodi muutnud, on see
vaikimisi 0000. Ja Jûs to neesat mainîjuði,
noklusçtais PIN kods ir 0000.

Helistaja numbrit ei kuvata!
l

Kõne valimisetooni ei ole!

Töötamise ja hoidmise temperatuuridest.
l

l

Vaikimisi on PIN-kood 0000.
Kui Te olete PIN-koodi muutnud ja ei mäleta
seda, taastage telefoni algseaded, et taastada
vaikimisi PIN-kood (vaadake peatükki ”8.8
Seadme algseadete taastamine”).

Automaatvastaja ei salvesta sõnumeid!
l
l

Mälu on täis: kustutage oma vanad sõnumid.
Aktiveeritud on ANSWER ONLY (ainult vasta)
reþiim. Deaktiveerige see ja aktiveerige
ANSWER & REC. (vasta ja salvesta) reþiim
(vaadake peatükki ”10.3 Vastamise reþiimi
määramine”).

Eemaldage ja sisestage telefonitoru patarei.
Eemaldage alusjaam vooluvõrgus ja ühendage
seejärel uuesti. Proovige telefonitoru uuesti
registreerida.
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11 TEHNILISED ANDMED
Ekraan
l

Progressiivne LCD taustavalgus

1 OLULINE
Voolutarbimine
l

800mW

Üldised telefoni funktsioonid
l
l

Helistaja nime & numbri tuvastamine
15 polüfoonilist helinameloodiat

Telefoniraamatu nimekiri, meenutamise
nimekiri ja kõneregister
l
l
l

Telefoniraamat 200 kirje jaoks
Meenutamise nimekiri 20 kirje jaoks
Kõneregister 50 kirje jaoks

Patarei
l

1 Li-ioon polümeer 500mAh patarei

Raadio tehnilised andmed
l
l

Lainepikkuste vahemik: 1880 - 1900 MHz
Maksimaalne väljundi võimsus: 250mW

Voolutarbimine tegevuseta režiimis: umbes

Kaal ja mõõtmed
l
l
l
l

Telefonitoru: 74 grammi
144 x 13 x 43 mm (k x s x l)
Alusjaam: 143 grammi
70 x 85 x 128 mm (k x s l)

Temperatuuride vahemik
l
l

Töötamine: 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F)
Hoidmine: -20 ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)

Suhteline niiksus
l
l

Töötamine: kuni 95% 40°C juures
Hoidmine: kuni 95% 40°C juures

Sellest peatükist leiate vastused korduma kippuma
küsimustele.

Ühendus
Telefonitoru ei lülitu sisse!
l

Laadige patareisid: asetage telefonitoru tagasi
alusjaamale laadima. Mõne hetke pärast lülitub
telefon sisse.

Kõne katkeb!
l

Laadige patareid.

l

Liikuge alusjaamale lähemale.

Telefon on ”levist väljas”!
l

l

l

Kontrollige laadija ühendusi.

ikoon ei vilgu, kui telefonitoru
asetatakse alusele!
l

Patarei on täis: patareid pole vaja laadida.

l

Halb kontakt: liigutage kergelt telefonitoru.

l

l
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Liikuge alusjaamale lähemale.

Telefonitorul kuvatakse WARNING BATT.
(hoiatus, patareid)!

Telefonitoru ei laadi!

Käesolevaga deklareerib Philips, et see toode on
vastavuses oluliste nõuete ja teiste oluliste sätetega
direktiivis 1999/5/EC.
Seda toodet saab ühendada ainult analoogsetesse
pakendil nimetatud riikide telefonivõrkudesse.
Vastavuse deklaratsioon on saadaval aadressil:
www.p4c.philips.com.

Kasutage ühte järgnevatest äraviskamise
võimalustest:
l

!

Kasutage ainult Li-ioon taaslaetavaid patareisid,
mis on selle seadmega kaasas. Kui Te kasutate
alkaline patareisid või mõnda muud tüüpi
patareisid, on lekkimise oht.

Paigaldamine
Ekraanil kuvatakse SEARCHING… (otsing) ja
S ikoon vilgub!

Kontakt must: puhastage patarei kontakte
alkoholis niisutatud lapiga.

l

Liikuge alusjaamale lähemale.

l

Veenduge, et alusjaam on sisse lülitatud.

Sisestatud on valed patareid: kasutage ainult
Li-ioon taaslaetavaid patareisid, mis on selle
seadmega kaasas. Kui Te kasutate alkaline
patareisid või mõnda muud tüüpi patareisid, on
lekkimise oht.

l

Algseadistage oma seade ja tühistage
telefonitoru registreerimine (vaadake peatükki
”Registreerimine” leheküljel 31).

Visake ära kogu toode (koos kaablite, pistikute
ja tarvikutega) kindlaksmääratud WEEE
kogumispunkti.
Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu
vana toode tagasi edasimüüjale. Ta peaks selle
vastu võtma, nagu on nõutud WEEE direktiivis.

1.4 GAP standard toe kasutamine

Äraviskamise juhendid patareide jaoks

GAP standard garanteerib, et kõik DECT™ GAP
telefonitorud ja alusjaamad järgivad miinimum
tegutsemisstandardit sõltumata nende
valmistamisest. Teie telefonitoru ja alusjaam on
GAP toega, mis tähendab, et miinimum
garanteeritud funktsioonid on: telefonitoru
registreerimine, liini valimine, kõne vastuvõtmine ja
helistamine.

Ärge hävitage patareisid hariliku
majapidamisprügi hulgas.

Pakendi informatsioon
Philips on tähistanud oma pakendid standardsete
ümbertöötlemist ning Teie edaspidise prügi
äraviskamist toetavate sümbolitega.
Seotud rahvuslikule taastamis- ja
ümbertöötlemissüsteemile on makstud
finantsabi.

Arenenud funktsioonid ei pruugi olla saadaval, kui
Te kasutate alusjaamaga teistsugust telefonitoru kui
ID555. Et registreerida ja kasutada Teie ID555
telefonitoru teistsuguse valmistaja GAP standardiga
alusjaamaga, siis algul järgige tootjapoolseid
juhiseid, ning siis järgige leheküljel 31 kirjeldatud
protseduuri.
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1.3 Vastavus

Märgistatud pakendimaterjal on
ümbertöödeldav.

Et registreerida teistsuguse valmistaja poolt
toodetud telefonitoru ID555 alusjaamaga, sättige
alusjaam registreerimisreþiimile (lehekülg 31), ning
siis järgige tootjapoolseid instruktsioone.

1.6 Elektrilised-, magnetilised- ja
elektromagnetilised väljad
(”EMF”)

1.5 Ümbertöötlemine ja
äraviskamine

1.

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju
tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes
elektroonilised aparaadid omavad võimet
eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.

2.

Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete
juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja
ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad
seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise
ajal kehtinud EMF standardid.

3.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja
turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke
tervise kõrvalnähte.

4.

Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse
ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna
kättesaadavatele teaduslikele
tõestusmaterjalidele turvalised.

5.

Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja
ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda
võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi
standardiseerimise vallas ning integreerida neid
varakult oma toodetele.

Äraviskamise juhendid vanade toodete jaoks
Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud WEEE
direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment;
2002/96/EC) kindlustab, et tooted on
ümbertöödeldud, kasutades parimaid võimalikku
kohtlemise, taastamise ja ümbertöötlemise
tehnikaid, et kindlustada inimtervis ja
keskkonnakaitse.
Teie toode koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda. Ärge hävitage
seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.
Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
järgneva sümboliga tähistatud vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumise kohta:
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2 TEIE TELEFON

10 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA (TAV)
10.6.2.2Automaatvastaja juhtimine
väliskõne kaudu

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!
Et täielikult kasu saada abist, mida Philips pakub, siis registreerige oma toode aadressil:
www.philips.com/welcome.

1. Helistage teise telefoniga oma kodunumbril.

2.1 Mis on karbis?

l

Automaatvastaja vastab ja taasesitab
Teie tervitussõnumit.

2. Vajutage telefonil 8 sekundi jooksul klahvile # ja
sisestage juurdepääsukood (sama, mis Teie
PIN-kood).
l

l

Telefonitoru

Alusjaam

Patareikaas

l

l

Kui juurdepääsukood on vale, kostub
veatoon. Sisestage juurdepääsukood
uuesti, kuni sisestate õige koodi.
Kui Te ei sisestanud juurdepääsukoodi
10 sekundi jooksul, katkestatakse kõne.
Kui juurdepääsukood on õige (sama,
mis Teie PIN-kood), kuulete kinnitavat
tooni.
Uued sõnumid taasesitatakse
automaatselt (kui neid on) ja
taasesitamine lõppeb, kui ühtegi
sõnumit enam pole.

Märkus
1 Li-ioon
taaslaetav patarei

Vooluadapter

Kaabel*

Kui uusi sõnumeid pole, ei taasesita
automaatvastaja ühtegi sõnumit.
Järgnev tabel näitab, kuidas kasutada
automaatvastaja funktsioone kaugjuhtimise abil.
Vajutage Selleks, et
Vajutage 1 kord, et taasesitada
sõnumit uuesti, või 2 korda, et liikuda
eelmise sõnumi juurde.
Vanade sõnumite taasesitamine.

Kasutusjuhend

Garantii
informatsioon

Kiiresti alustamise juhend

Järgmise sõnumi kuulamine.
Sõnumi kustutamine.
Automaatvastaja sisse lülitamine.
Taasesitamise lõpetamine.

Märkus
* Adapter ei pruugi kaabliga ühenduses olla. Kui on nii, siis ühendage kaabel adapteriga enne kui ühendate selle
kontakti.
Mitme telefonitoruga komplektist leiate ühe või mitu lisatelefonitoru, voolujuhtmega laadija ja lisa taaslaetavad
patareid.
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Automaatvastaja välja lülitamine.
Sisestage juurdepääsukood, kui
automaatvastaja on sisse lülitatud ja
taasesitatakse väljaminevat sõnumit.

10.7 Kõnevalik
10.7.1

Kõnevalik telefonitoru kaudu

Kui telefonitoru kõnevalik (screening) on sisse
lülitatud, kuulete sissetulevaid sõnumeid
telefonitoru valjuhääldi kaudu ja Te saate otsustada,
kas võtta kõne vastu või mitte. Kõnele vastamiseks
vajutage klahvile
.
See funktsioon on vaikimisi deaktiveeritud.
1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile SYM,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida SETTINGS (seaded), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida HS SCREENING (kõnevalik), ja
SELECT.
vajutage klahvile
2. Kasutage klahvi
, et valida soovitud ON
(sees) või OFF (väljas), ja vajutage klahvile
SYM SELECT.
l

10.7.2

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Kõnevalik alusjaama kaudu

Te saate kasutada klahve
ja
, et muuta
kõlari helitugevust kõnevaliku ajal. Madalaim
helitugevus lülitab kõnevaliku välja.

10.7.3

Helikeele määramine

See menüü võimaldab Teil muuta vaikimisi
väljamineva sõnumi keelt. Selle menüü kätte
saadavus sõltub Teie riigist.
1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida SETTINGS (seaded), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida VOICE LANGUAGE (helikeel), ja
SELECT.
vajutage klahvile
l

Valitud keel on märgistatud.

2. Kasutage klahvi
, et valida soovitud keel, ja
SELECT.
vajutage kinnitamiseks klahvile
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.
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10.6 Automaatvastaja seaded
10.6.1

Helina viivitus

Valige helinate arv enne kui Teie automaatvastaja
kõne vastu võtab ja hakkab taasesitama Teie
tervitussõnumit.
Teil on võimalik valida 3 kuni 8 kutsungi või
ECONOMY (ajasäästja) reþiimi vahel. Vaikimisi on
valitud 5 kutsungit.
1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida SETTINGS (seaded), ja vajutage
SELECT. Seejärel vajutage klahvile
klahvile
SYMSELECT, et valida RING DELAY (helina
viivitus).
2. Kasutage klahvi
, et valida soovitud helinate
arv (3 kuni 8 või ECONOMY), ja vajutage
SELECT.
seejärel kinnitamiseks klahvile
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Nõuanne

2 TEIE TELEFON

Märkus
See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

2.2 Telefonitoru ülevaade

Tegevuseta reþiimis: kerimine üles, et siseneda
kõneregistrisse, ja kerimine alla, et siseneda
telefoniraamatusse.

Kaugjuhtimiskood (mis on sama kui Teie PIN-kood)
aitab kaitsta loata juurdepääsu eest Teie
automaatvastajale. Vaadake lisainformatsiooni
saamiseks peatükki 10.6.2.2.

Kõne ajal: kerige üles/alla, et suurendada või
vähendada kuulari ja kõlari helitugevust.

11.6.2.1 Kaugjuhtimise aktiveerimine/
deaktiveerimine

Teksti sisestamise reþiimis: kerige üles/alla, et valida
eelmine või järgmine tähemärk.

1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida SETTINGS (seaded), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SYM, et valida REMOTE ACCESS
(kaugjuhtimine) ja vajutage klahvile
SYM SELECT.

Teistes reþiimides: kerige menüüs üles/alla või
liikuge telefoniraamatus, meenutamisnimekirjas või
kõneregistris eelmise või järgmise kirje juurde.

F Rääkimisklahv
Tegevuseta reþiimis: sissetulevale või sisemisele
kõnele vastamine.
Kõne ajal: meenutamisfunktsiooni aktiveerimine.
Teistes reþiimides: telefoniraamatust,
meenutamisnimekirjast või kõneregistrist valitud
numbrile helistamine.

2. Kasutage klahvi
, et valida soovitud
ACTIVATE (aktiveerimine) või DEACTIVATE
(deaktiveerimine), ja vajutage seejärel
SELECT.
kinnitamiseks klahvile
l

G Kõne lõpetamise klahv

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Tegevuseta reþiimis: vajutage pikemalt klahvile, et
lülitada telefonitoru sisse või välja.

Ajasäästja on kasulik, kui helistate teiselt telefonilt,
et oma sõnumeid kuulata. Kui Teil on uusi
sõnumeid, siis Teie telefon vastab 3 helina pärast.
Kui Teile uusi sõnumeid ei ole, siis ta vastab 5
helina pärast. Seega, kui soovite kontrollida, kas Teil
on uusi sõnumeid ilma liigset raha kulutamata,
saate kõne katkestada peale neljandat helinat.

10.6.2

Ligipääs kaugelt

Kui Te olete kodust kaugemal ja soovite kontrollida
sõnumeid automaatvastajal, saate kasutada seda
kaugjuhtimise funktsiooni kasutades mõnda teist
telefoni. Kui Te helistate kodunumbril mõne teise
telefoni pealt ja sisestate kaugjuhtimiskoodi*, saate
kuulata oma automaatvastaja sõnumeid. Telefoni
klaviatuur funktsioneerib nagu Teie
automaatvastuvõtja. Te saate taasesitada või
kustutada sõnumeid, lülitada automaatvastajat sisse
või välja jne.

E Navigatsiooniklahvid

Kõne ajal: kõne lõpetamine.
Teistes reþiimides: tegevuseta reþiimi naasmine.

H Menüüklahv
Tegevuseta reþiimis: Peamenüüsse liikumine.

I Valjuhääldi klahv
A Kuular
B Ekraan
Vaadake lehekülge 9, et saada ülevaade ekraani
ikoonidest.

Tegevuseta reþiimis: valjuhääldi sisse lülitamine ja
numbri valimine.
Sissetulevale kõnele vastamine handsfree abil.
Kõne ajal: valjuhääldi sisse ja välja lülitamine.

C Vasak klahv
Funktsiooni valimine, mida kuvatakse klahvi kohal
telefonitoru ekraanil.
Kõne ajal: Teise kõne alustamine, telefoniraamatu
lehitsemine või kõne suunamine.
Taustavalgustuse sisse lülitamine.

D Parem klahv
Funktsiooni valimine, mida kuvatakse klahvi kohal
telefonitoru ekraanil.
Taustavalgustuse sisse lülitamine.
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10.4 Personaalne väljaminev
sõnum (OGM)
10.4.1

2. Kasutage klahvi
, et valida ANSWER ONLY
(ainult vasta) või ANSWER & REC. (vasta ja
salvesta) reþiim, ja vajutage seejärel klahvile
SYM SELECT.
3. Kasutage klahvi
, et valida RECORD OGM
(sõnumi salvestamine), ja vajutage klahvile
SYM SELECT.

Algab salvestamine.

4. Vajutage klahvile
salvestis.
l

J Kordusvalimise klahv
Tegevuseta reþiimis: kordusvalimise nimekirja
sisenemine.

K Klahvide lukustamise klahv
Tegevuseta reþiimis: sümboli * sisestamine.
Vajutage pikemalt, et lukustada klahvid või lukustus
eemaldada.
Kõne ajal: sümboli * sisestamine.

L Mikrofoni vaigistamise klahv
Kõne ajal: telefonitoru mikrofoni
vaigistamine/taastamine.

M Kõne suunamise klahv & Intercom
funktsiooni/konverentskõne klahv
Tegevuseta reþiimis: sisekõne alustamine.
Kõne ajal: kõne säilitamine ja teise telefonitoru
otsimine. Vajutage pikemalt, et alustada
konverentskõne sisemiste ja väliste kõnede vahel.

8

N Helina sisse ja välja lülitamise klahv &
pausiklahv
Tegevuseta reþiimis: sümboli # sisestamine.
Vajutage pikemalt, et lülitada heli sisse/välja.
Kõne ajal: sümboli # sisestamine.
Eelvalimise ajal: vajutage pikemalt, et teha paus,
mida märgitakse ”P”.
Teksti sisestamise reþiimis: vajutage pikemalt, et
vahetada suurte ja väikeste tähtede sisestamise
vahel.

O Mikrofon
P Valjuhääldi
Q Patareikaas
Hoiatus
Handsfree aktiveerimine võib järsku muuta heli
kuularis väga valjuks: tehke kindlaks, et telefonitoru
ei ole liiga lähedal Teie kõrvadele.

SAVE, et salvestada oma

Salvestatud sõnum taasesitatakse ja
peale taasesitamise lõppu kuvatakse
eelmine menüü. Taasesitamise
OK.
lõpetamiseks vajutage klahvile

Märkus
Väljamineva sõnumi maksimaalne pikkus võib olla
kuni 2 minutit.

10.4.2

l

Salvestage enda väljaminev
sõnum (OGM)

Personaalne väljaminev sõnum asendab vaikimisi
sõnumit. Kui Te soovite taastada vaikimisi sõnumi,
kustutage oma salvestatud sõnum lihtsalt ära. Kui
Te ei ole rahul salvestatud väljamineva sõnumiga,
salvestage uus sõnum, mis kirjutab vana sõnumi
üle.
1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida RECORD OGM (sõnumi
SELECT.
salvestamine), ja vajutage klahvile

l

3. Vajutage klahvile
SELECT, et siseneda
PLAY (taasesitamine) menüüsse.

Personaalse väljamineva
sõnumi (OGM) taasesitamine

1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida RECORD OGM (sõnumi
SELECT.
salvestamine), ja vajutage klahvile

10.4.3

Eelmisena salvestatud väljaminevat
sõnumit (kui on olemas) taasesitatakse
ja selle lõppedes kuvatakse eelmine
menüü.

Personaalse väljamineva
sõnumi (OGM) kustutamine

1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida RECORD OGM (sõnumi
SELECT.
salvestamine), ja vajutage klahvile
2. Kasutage klahvi
, et valida ANSWER ONLY
(ainult vasta) või ANSWER & REC. (vasta ja
salvesta) reþiim, ja vajutage seejärel klahvile
SYMSELECT.
3. Kasutage klahvi
, et valida DELETE
(kustutamine), ja vajutage klahvile
SYM SELECT.
l

Salvestatud sõnum kustutatakse.

10.5 Automaatvastaja sisse/välja
lülitamine telefonitoru kaudu
1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SYM, et valida ANSWER ON/OFF
(automaatvastaja sees/väljas), ja vajutage
SELECT.
klahvile
2. Kasutage klahvi
, et valida ON (sees) või
OFF (väljas), ja vajutage seejärel kinnitamiseks
SELECT.
klahvile
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

2. Kasutage klahvi
, et valida ANSWER ONLY
(ainult vasta) või ANSWER & REC. (vasta ja
salvesta) reþiim, ja vajutage seejärel klahvile
SYM SELECT.
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Nõuanne
Te saate taasesitada sõnumeid ka tegevuseta
reþiimis, kui vajutate klahvile . Kasutage klahvi
SYM, et valida ANSWER MACHINE
SELECT,
(automaatvastaja), ja vajutage klahvile
SELECT, et siseneda
seejärel uuesti klahvile
PLAY (taasesitamine) menüüsse.

10.1.3

Vanade sõnumite taasesitamine telefonitoru kaudu

Vanu sõnumeid saab taasesitada ainult siis, kui
ühtegi uut sõnumit pole. Esimesena salvestatud
sõnumit taasesitatakse esimesena ja järgmiseid
sõnumeid taasesitatakse automaatselt, kuni ühtegi
sõnumit enam pole.
1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel vajutage uuesti
klahvile
SELECT, et siseneda PLAY
klahvile
(taasesitamine) menüüsse.
2. Vajutage klahvile
l

SELECT.

Taasesitatakse esimesest salvestatud
sõnumit kuni viimaseni.

3. Te saate taasesitamise ajal vajutada klahvile
SYM, et näha saadaval olevaid valikuid
(vaadake valikuid, mis on kirjeldatud peatükis
”Uute sõnumite taasesitamise telefonitoru
kaudu” leheküljel 39).

10.2 Kõikide sõnumite kustutamine
Märkus
Lugemata sõnumeid ei kustutata.

Hoiatus
Kustutatud sõnumeid ei saa taastada.
1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida DELETE ALL (kõige
SELECT.
kustutamine), ja vajutage klahvile

10.3 Vastamise reþiimi määramine

2.3 Telefonitoru ekraan

Saadaval on kaks vastamise reþiimi: answer only
(ainult vasta) ja answer & record (vasta ja salvesta).
Vaikimisi on vastamise reþiimiks määratud
ANSWER & REC. (vasta ja salvesta). Helistajad
saavad jätta teateid Teie automaatvastajale.
Seda seadistust saab muuta ANSWER ONLY (ainult
vasta) reþiimi vastu. Sel juhul ei saa helistajad
sõnumit jätta.
1. Vajutate tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ANSWER
MACHINE (automaatvastaja), ja vajutage
SELECT. Seejärel kasutage klahvi
klahvile
SY , et valida ANSWER MODE (vastamise
SELECT.
reþiim), ja vajutage klahvile
2. Kasutage klahvi
, et valida ANSWER ONLY
(ainult vasta) või ANSWER & REC. (vasta ja
salvesta) reþiim, ja vajutage seejärel klahvile
SYM SELECT.
l

Vastamise reþiim on määratud.

Märkus
Kui masin vastab kõnele, taasesitatakse Teie valitud
vastamisreþiimist sõltuvalt õiget väljaminevat
sõnumit. Väljamineva sõnumi keel sõltub Teie poolt
valitud riigist (vaadake lehekülge 12).

Patarei on täis laetud. Laadimise ajal ja
peaaegu tühja patarei ajal ikoon
vilgub.
Patarei on täiesti tühi.
Viitab, et väline kõne on ühendatud või
ootel.
Sissetuleva kõne ajal ikoon vilgub.
Uus kõneposti sõnum on vastu võetud.
Ikoon vilgub, kui esineb lugemata
sõnumeid.
Kuvatakse kui on uusi kõneregistri kirjeid
või kui olete sisenenud kõneregistrisse.
Ikoon vilgub, kui Teil on uusi vastamata
kõnesid.
Kuvatakse kui äratuskell on aktiveeritud.
Kuvatakse kui valjuhääldi on aktiveeritud.
Kuvatakse kui heli on välja lülitatud.
Telefoni automaatvastaja on aktiveeritud.
Ikoon vilgub, kui automaatvastaja mälu
on täis.
Telefonitoru on registreeritud ja alusjaama
leviväljas. Ikoon vilgub, kui
telefonitoru on levist väljas või otsib
alusjaama.

2. Ekraanil kuvatakse DELETE ALL? (kustutan
kõik?). Vajutage kõikide sõnumite kustutamise
OK.
valiku kinnitamiseks klahvile
l
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Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.
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2.4 Aluse ülevaade

10.1.2

Uute sõnumite taasesitamine telefonitoru kaudu

Viimasena salvestatud sõnumit taasesitatakse kõlari kaudu esimesena. Kui kõik uued sõnumid on taasesitatud,
lõppeb taasesitamine ja
ikoon lõpetab vilkumise.
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
, kasutage klahvi
, et valida ANSWER MACHINE
(automaatvastaja), ja vajutage seejärel klahvile
SELECT. Vajutage uuesti klahvile
SELECT, et
siseneda PLAY (taasesitamine) menüüsse.
2. Taasesitamise ajal saate:
Helitugevuse muutmine

Vajutage

klahvile.

Taasesitamise lõpetamine

Vajutage

STOP klahvile, et lõpetada taasesitamine.

Kordamine

Vajutage
, et valida REPEAT
OPTION, kasutage klahvi
(kordamine), ja vajutage klahvile
SELECT, et taasesitada sõnumit
uuesti.

A Sõnumiloendur

E Eelmine teade / teate uuesti kuulamine

Järgmine sõnum

Vajutage teate taasesitamise ajal kaks korda, et
liikuda eelmise teate juurde.

Vajutage
OPTION, kasutage klahvi
vajutage klahvile
SELECT.

, et valida NEXT (järgmine), ja

Vilkuv: näitab uute sõnumite arvu.

Eelmine sõnum

Vajutage
OPTION, kasutage klahvi
ja vajutage klahvile
SELECT.

, et valida PREVIOUS (eelmine),

Sõnumi kustutamine

Vajutage
, et valida DELETE
OPTION, kasutage klahvi
(kustutamine), ja vajutage klahvile
SELECT.

Taasesitamise lülitamine
Kuularisse

Vajutage klahvile

Muutumatu: näitab vanade sõnumite arvu.
2 vilkuvat riba: vaba mälu pole.
Näitab helitugevuse taset (L0-L5), kui vajutate
klahvile.
Näitab taasesitamise ajal praeguste sõnumite arvu.

B Sisse/välja lülitamise klahv
Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile kergelt, et
lülitada automaatvastuvõtja sisse.

C Helitugevuse klahvid
Taasesitamise ajal kõlari helitugevuse
suurendamine/vähendamine.
Seadmel on 5 helitaset.
Kõnevalik on aktiveeritud, kui kõlari helitugevus ei
ole välja lülitatud.

Vajutage teate taasesitamise ajal ühe korra, et
kuulata teadet uuesti.

F Taasesitamise/katkestamise klahv
Teadete taasesitamine (esimesena taasesitatakse
esimesena salvestatud teade).

.

Teadete taasesitamise lõpetamine.

G Järgmine teade
Taasesitamise ajal järgmise teate juurde liikumine.

H Otsingu klahv
Telefonitoru otsimine.
Vajutage pikemalt, et alustada registreerimise
protseduuri.

D Kustutamise klahv
Taasesitatava teate kustutamine.
Vajutage pikemalt, et kustutada kõik teated, kui
automaatvastaja on tegevuseta reþiimis (lugemata
teateid ei kustutata).

10
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Teie telefonil on automaatvastaja funktsioon, mis salvestab vajadusel vastamata kõned. Automaatvastaja saab
salvestada kuni 99 sõnumit. Maksimaalne salvestusaeg on 30 minutit (kaasa arvatud personaalsed väljaminevad
sõnumid).
Kasutage alusjaama kontrollklahve, et käsitleda automaatvastaja põhifunktsioone (nagu taasesitamine, sõnumite
kustutamine ja alusjaama helitugevuse kohandamine). Vaadake peatükki ”Aluse ülevaade” leheküljel 10, et leida
iga funktsioonklahvi kirjeldus.

3 ALUSTAMINE
3.1 Aluse ühendamine
1. Asetage alusjaam kesksele kohale telefoniliini ja
elektripesa lähedal.
2. Ühendage kaabel ja voolujuhe aluse taga
olevatesse pistikutesse nagu näidatud.

Te saate kasutada automaatvastaja funktsioone ka telefonitoru automaatvastaja menüü kaudu. Telefonitorus on
ka menüü automaatvastaja seadistuste valikute jaoks.

Taasesitamine

10.1.1

Automaatvastaja kontrollklahvid alusjaamal

Nupud
alusjaamal

Ärge asetage alusjaama metallobjektidele, nagu
kapid, radiaatorid või elektrilised seadmed, liiga
lähedale. See võib vähendada kasutusvahemikku või
kahjustada helikvaliteeti. Paksud sisemised ja
välimised seinad võivad kahjustada alusjaama
signaali saatmise ja vastuvõtmise kvaliteeti.

Hoiatus

Alustamiseks vajutage alusjaamal klahvile
, et lülitada automaatvastaja sisse (kui see on välja lülitatud). Te
saate automaatvastaja sisse lülitada ka telefonitoru kaudu (vaadake peatükki ”Automaatvastaja sisse/välja
lülitamine telefonitoru kaudu” leheküljel 41).

10.1

Hoiatus

Alusjaamal ei ole sisse ja välja lülitamise klahvi.
Seade lülitub sisse, kui voolujuhe on sisestatud ja
vooluvõrku ühendatud. Ainus viis, kuidas seda
toodet elektrivoolust vabastada, on elektrijuhtme
välja tõmbamine pistikust. Tehke kindlaks, et
elektripistik on seadme läheduses ning on alati
kergesti ligipääsetav. Vooluadapter ja telefoniliin
tuleb korrektselt ühendada. Vale ühendamine võib
seadet kahjustada.

Kirjeldus

Kasutage alati telefonijuhet, mis on seadmega
kaasas. Vastupidisel juhul ei pruugi Te tooni kätte
saada.

Vajutage, et lülitada automaatvastaja sisse/välja.
Vajutage, et taasesitada sõnumit või lõpetada sõnumite taasesitamine.
Vajutage, et kustutada sõnum.
Vajutage ja hoidke klahvi 2 sekundit all, et puhkereþiimis kustutada kõik vanad
sõnumid.
Vajutage taasesitamise ajal 1 kord, et kuulata sõnumit uuesti.
Vajutage taasesitamise ajal 2 korda, et liikuda eelmise sõnumi juurde.
Vajutage, et jätta praegune sõnum vahele ja taasesitada järgmist sõnumit.
Sõnumi taasesitamise ajal kõlari helitugevuse vähendamine (-) või suurendamine (+).
Vajutage, et otsida telefonitoru.
Vajutage ja hoidke klahvi rohkem kui kolm sekundit all, et alustada registreerimise
protsessi.
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3. Ühendage kaabli ja voolujuhtme teised otsad
telefonipistikusse ja voolupistikusse.

Märkus
Mõnedes riikides ei pruugi adapter kaabliga
ühenduses olla. Kui on nii, siis ühendage kaabel
adapteriga enne, kui ühendate selle kontakti.

11

3 ALUSTAMINE
3.2

Telefonitoru paigaldamine

Enne telefonitoru kasutamist peavad patareid olema
täis laetud ja sisestatud seadmesse.

3.2.1

Patareid sisestamine

Hoiatus
Kasutage alati Li-ioon taaslaetavaid patareisid, mis
on seadmega kaasas. Kui Te kasutate mõnda teist
tüüpi patareisid, on lekkimise oht.
1. Libistage patareikaas välja

9 VÕRGUTEENUSED
3.3 Tervitusreþiim
Märkus
Sõltuvalt Teie riigist ei pruugi WELCOME ekraan
ilmuda. Sellisel juhul ei pea Te valima oma
riiki/operaatorit/keeleseadeid.
Kui WELCOME ekraan ilmub enne telefonitoru
esmakordset kasutamist, peate selle seadistama
vastavalt riigile, kus Te telefoni kasutate. Peale
telefonitoru paariminutilist laadimist ilmub ekraanile
erinevates keeltes sõna teretulemast. Järgige neid
samme, et seadistada oma telefon:
1. Vajutage
SELECT, kui ekraanile ilmub
WELCOME.
2. Valige oma riik ja vastav keel.

2. Sisestage patareid nagu joonisel näidatud ning
sulgege patareikaas.

3. Vajutage klahvile
valikut.
l

l

l

3.2.2

Patareide laadimine

Hoiatus
l

l

l

Telefonitoru peab laadima vähemalt 24 tundi
enne selle esmakordset kasutamist.

SELECT, et kinnitada oma

Vaikimisi määratakse liiniseaded ja
menüü keel automaatselt vastavalt Teie
valitud riigile.
Kuupäeva/kellaaja määramiseks,
vaadake peatükki ”Kuupäeva ja kellaaja
määramine” leheküljel 27.
Teie telefon on nüüd kasutamiseks
valmis.

Märkus
Teil on võimalik teha ka kõnesid või neid vastu võtta
ilma oma riiki määramata. Tervitusreþiim ilmub
uuesti peale kõne.

Nõuanne

9.5.2

Tagasi helistamise teenuse
tühistamise aktiveerimine

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
, et valida
BOL SELECT. Kasutage klahvi
CANCEL CALL BK (tagasi helistamise
katkestamine), ja vajutage seejärel klahvile
BOL SELECT.
2. Vajutage klahvile
(helistamine).
l

SELECT, et valida CALL

Helistatakse valitud teenuse numbrile.

3. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile
BOL, et lülituda tegevuseta reþiimi.

9.6

ID varjamine

9.6.1

ID varjamise teenuse loomine

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
, et valida
BOL SELECT. Kasutage klahvi
WITHHOLD ID (ID varjamine), ja vajutage
seejärel klahvile
SELECT.
2. Vajutage klahvile
(helistamine).

SELECT, et valida CALL

3. Sisestage number, mida soovite varjata, ja
vajutage klahvile
OK.

9.6.2 ID varjamise teenuse
aktiveerimine

Kui patarei on peaaegu tühi, hakkab patarei
sensor tööle tekitades heli ja patarei ikoon
hakkab vilkuma.

Teil on võimalik muuta on riigiseadeid igal ajal peale
esmakordset seadistamist. (vaadake peatükki ”Riigi
valimine” peatükis 8.7)

Kui patareid on täiesti tühi, lülitub telefon
automaatselt välja ja ühtegi pooleli olevat
toimingut ei salvestata.

Kui ühtegi klahvi ei vajutata 15 sekundi jooksul,
lülitub telefonitoru automaatselt tegevuseta režiimi.

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
, et valida
BOL SELECT. Kasutage klahvi
WITHHOLD ID (ID varjamine), ja vajutage
seejärel klahvile
SELECT.

Sama juhtub siis, kui asetate telefonitoru tagasi
alusjaamale.

2. Vajutage klahvile
SELECT, et valida
ACTIVATE (aktiveerimine).

1. Asetage telefonitoru alusele laadima.
Piiks kinnitab, et telefonitoru on asetatud
õigesti ning laadimine algab.
2. Patarei ikoon

vilgub laadimise ajal.

3. Patarei ikoon
lõpetab vilkumise kui
telefonitoru on täie laetud.

l

Helistatakse valitud teenuse numbrile.

3. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile
BOL, et lülituda tegevuseta reþiimi.

Märkus
Patarei optimaalne kestvus saavutatakse peale
kolme täielikku täislaadimist (üle 15 tunni) ja
täielikku tühjaks laskmist. Siis võimaldab patarei 12
tundi kõneaega ja 150 tundi puhkereþiimi aega.
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9.2 Kõnepost
See funktsioon lubab helistajal jätta sõnumi, kui
Teid ei ole võimalik kätte saada või Te ei soovi kõne
vastu võtta.
Selle teenuse kättesaadavus sõltub Teie riigist ja
lepingust võrguoperaatoriga. Tavaliselt on sõnumi
kuulamine tasuline, kuna sõnumid salvestatakse
võrgus, mitte Teie telefonis. Kontakteeruge oma
võrguoperaatoriga, et saada lisainformatsiooni selle
funktsiooni kohta.

9.2.1

Kõneposti numbri loomine

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
BOL SELECT. Kasutage klahvi
, et valida
VOICEMAIL (kõnepost) või VOICEMAIL 2
(kõnepost 2), ja vajutage seejärel klahvile
BOL SELECT.
, et valida SETTINGS
2. Kasutage klahvi
(seaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
3. Muutke kõneposti numbrit ja vajutage klahvile
SYM OK.

9.2.2

Kõneposti aktiveerimine

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
BOL SELECT. Kasutage klahvi
, et valida
VOICEMAIL (kõnepost) või VOICEMAIL 2
(kõnepost 2), ja vajutage seejärel klahvile
BOL SELECT.
2. Vajutage klahvile
(helistamine).
l

SELECT, et valida CALL

Helistatakse valitud teenuse numbrile.

3 ALUSTAMINE
3. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile
BOL, et lülituda tegevuseta reþiimi.

9.4 Numbrile tagasi helistamine
9.4.1

Tagasi helistamise teenuse
loomine

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
, et valida
BOL SELECT. Kasutage klahvi
CALL RETURN (tagasi helistamine), ja vajutage
seejärel klahvile
SELECT.

9.4.2

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
, et valida
BOL SELECT. Kasutage klahvi
CALL RETURN (tagasi helistamine), ja vajutage
seejärel klahvile
SELECT.
2. Vajutage klahvile
(helistamine).
l

l
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SELECT, et valida CALL

UUS KIRJE
NIMEKIRI
KIRJE MUUTMINE
MELOODIA VALIMINE
KIRJE KUSTUTAMINE
KÕIKIDE KIRJETE KUSTUTAMINE
KIIRMÄLU

KLAHV 1
KLAHV 9

ISIKLIKUD SEADED

TELEFONITORU NIMI
TELEFONITORU
TOONID

SELECT, et valida CALL

Helistatakse valitud teenuse numbrile.

3. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile
BOL, et lülituda tegevuseta reþiimi.

9.5 Tagasi helistamise teenuse
lõpetamine

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
, et valida
BOL SELECT. Kasutage klahvi
CANCEL CALL BK (tagasi helistamise
katkestamine), ja vajutage seejärel klahvile
BOL SELECT.

2. Vajutage klahvile
(helistamine).

, et siseneda
, et siseneda

Tagasi helistamise teenuse
aktiveerimine

9.3 Informatsiooni teenus

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
BOL SELECT. Kasutage klahvi
, et valida
INFO 1 või INFO 2, ja vajutage seejärel klahvile
BOL SELECT.

TELEFONIRAAMAT

3. Sisestage soovitud number, millele soovite
tagasi helistada, ja vajutage klahvile
OK.

9.5.1

Informatsiooni teenuse
aktiveerimine

See allolev tabel kirjeldab Teie telefoni menüüpuud. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
peamenüüsse. Kasutage navigatsiooniklahvi
, et liikuda menüüdes, ja vajutage klahvile
valikusse.

, et valida SETTINGS
2. Kasutage klahvi
(seaded), ja vajutage klahvile
SELECT.

3. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile
SYM, et lülituda tegevuseta reþiimi.

9.3.1

3.5 Menüü struktuur

HELINA TUGEVUS
HELINA TOONID

Meloodiate nimekiri

KLAHVIHELIN

SEES/VÄLJAS

KEELED

Keelte nimikiri

KONTRASTSUS

TASE ½/3/4/5

AUTOMAATNE KÕNE
LÕPETAMINE

SEES/VÄLJAS

Tagasi helistamise teenuse
tühistamine

, et valida SETTINGS
2. Kasutage klahvi
(seaded), ja vajutage klahvile
SELECT.

KELLAAEG & ALARM

KUUPÄEVA/KELLAAJA MÄÄRAMINE
FORMAADI
MÄÄRAMINE

AJAFORMAAT

12 TUNDI/24 TUNDI

KUUPÄEVA FORMAAT

PP/KK / KK/PP

ALARM

VÄLJAS/SEES ÜKS KORD/
IGA PÄEV

ALARMI TOON

MELOODIA 1 / MELOODIA 2 /
MELOODIA 3

3. Sisestage soovitud number, millele soovite
tagasi helistamise katkestada, ja vajutage
klahvile
OK.

Helistatakse valitud teenuse numbrile.
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3 ALUSTAMINE
LISASEADED

9 VÕRGUTEENUSED
SEES/VÄLJAS

ÜHE PUUTEGA
HELISTAMINE

REÞIIM

KONVERENTS

SEES/VÄLJAS

KÕNEPIIRANG

REÞIIM

SEES/VÄLJAS

NUMBER

NUMBER 1/ NUMBER 2/
NUMBER 3/ NUMBER 4

NUMBER

PIN-KOODI MUUTMINE
REGISTREERIMINE
REGISTREERIMISE TÜHISTAMINE
RIIK
ALGSEADISTAMINE
AUTO PREFIKS

NUMBRI TUVASTAMINE
PREFIKS

MEENUTAMISAEG

VÕRGUTEENUSED
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LÜHIKE/ KESKMINE/ PIKK

VALIMISE REÞIIM

TOON/SAGEDUS

ESMANE HELIN

SEES/VÄLJAS

KÕNE SUUNAMINE

AKTIVEERIMINE / DEAKTIVEERIMINE /
KOODI MUUTMINE

KÕNE SUUNAMINE
KUI HÕIVATUD

AKTIVEERIMINE / DEAKTIVEERIMINE /
KOODI MUUTMINE

KÕNE SUUNAMINE
KUI EI VASTATA

AKTIVEERIMINE / DEAKTIVEERIMINE /
KOODI MUUTMINE

KÕNEPOST /
KÕNEPOST 2

KÕNE/ SEADED

INFO/ INFO 2

KÕNE/ SEADED

TAGASI HELISTAMINE

KÕNE/ SEADED

KÕNE KATKESTAMINE

KÕNE/ SEADED

ID VARJAMINE

AKTIVEERIMINE/ SEADED

See menüü võimaldab mugavalt aktiveerida,
deaktiveerida või pääseda ligi mõndadele
võrguteenustele, mis sõltuvad Teie riigist/lepingust.
Kontakteeruge oma võrguoperaatoriga, et saada
nende teenuste kohta lisainformatsiooni.
Vaikimisi määratud numbrid ja väärtused peaksid
olema parim valik Teie riigi võrgu suhtes ja Te ei pea
neid muutma.

9.1

Kõne suunamine

Saadaval on 3 kõne suunamise valikut: tingimusteta
suunamine, suunamine kui hõivatud ja suunamine
kui ei vasta.

9.1.1

Kõne suunamise
aktiveerimine

Märkus
Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis sõltuvalt
Teie poolt määratud valikust, suunatakse kõne Teile
sobilikule numbrile.
, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
BOL SELECT.
, et valida
2. Seejärel kasutage klahvi
suunamise tüüp (CALL FORWARD (kõne
suunamine) / CALL FWD BUSY (kõne
suunamine kui hõivatud) / CALL FWD UNANS
(kõne suunamine kui ei vasta)), ja vajutage
seejärel klahvile
SELECT.
3. Sisestage number, millele soovite kõned
suunata, ja vajutage klahvile
OK.
l

Helistatakse valitud teenuse numbrile.

4. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile
BOL, et lülituda tegevuseta reþiimi.

9.1.2

Kõne suunamise
deaktiveerimine

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
BOL SELECT.
, et valida
2. Seejärel kasutage klahvi
suunamise tüüp (CALL FORWARD (kõne
suunamine) / CALL FWD BUSY (kõne
suunamine kui hõivatud) / CALL FWD UNANS
(kõne suunamine kui ei vasta)), ja vajutage
seejärel klahvile
SELECT.
, et valida DEACTIVATE
3. Kasutage klahvi
(deaktiveerimine), ja vajutage kinnitamiseks
klahvile
SELECT.
l

Helistatakse valitud teenuse numbrile.

4. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile
BOL, et lülituda tegevuseta reþiimi.

9.1.3

Koodide muutmine

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida NETW. SERVICES
(võrguteenused), ja vajutage klahvile
BOL SELECT.
, et valida
2. Seejärel kasutage klahvi
suunamise tüüp (CALL FORWARD (kõne
suunamine) / CALL FWD BUSY (kõne
suunamine kui hõivatud) / CALL FWD UNANS
(kõne suunamine kui ei vasta)), ja vajutage
seejärel klahvile
SELECT.
, et valida CHANGE CODE
3. Kasutage klahvi
(koodi muutmine), ja vajutage klahvile
, et
sisestada number, millele soovite kõne
suunata.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile

OK.
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Märkus
Kui tuvastamiseks ei sisestata numbrit (tühi
number), siis lisatakse prefiks number automaatselt
eelvalitavale numbrile, kui vajutate
klahvile.
Numbrid, mis algavad *, # või pausiga (P), siis ei
lisata prefiks numbrit.

8.11 Meenutamisreþiimi aja
muutmine
Meenutamisaeg (või kõne viivitus) on kõne
viivitusaeg, mille möödudes kõne katkestatakse, kui
Te vajutate
klahvile. Selle võib määrata
lühikeseks, keskmiseks või pikaks. Vaikimisi on
meenutamisaeg määratud vastavalt Teie riigi
võrgule ja seega Te ei pea seda muutma.

Märkus
See seadistus on kasulik, kui kasutate
võrguteenuseid. Mõne teenuse kasutamine, mida
kasutatakse klahvidega [
+
],
[BOL +
] (kõne ootele panemine, kõne
suunamine) sõltub Teie meenutamisajast.
Kontakteeruge oma võrguoperaatoriga, et saada
lisainformatsiooni selle funktsiooni kohta.
, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida RECALL
TIME (meenutamisaeg), ja vajutage seejärel
klahvile
SELECT.

3 ALUSTAMINE
, et valida TONE (toon) või
2. Kasutage klahvi
PULSE (pulss), ja vajutage kinnitamiseks
klahvile
SELECT.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

8.13 Esmase helina määramine
Kui see funktsioon on välja lülitatud, siis esmane
kõneposti kutsung on ilma helita. See on kasulik
funktsioon riikides, kus helistaja identiteet
saadetakse peale esmast kutsungit. Seetõttu telefon
ei helise, kui sõnum saabub.
, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida FIRST
RING (esmane helin), ja vajutage seejärel
klahvile
SELECT.
, et valida ON (sees) või
2. Kasutage klahvi
OFF (väljas), ja vajutage kinnitamiseks klahvile
BOL SELECT.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

AUTOMAATVASTAJA

TAASESITAMINE

Taasesitamise ajal

KÕIGE KUSTUTAMINE

VASTAMINE SEES /
VÄLJAS

TAASESITAMINE / SALVESTAMINE /
KUSTUTAMINE

VASTAMINE &
SALVESTAMINE
AINULT VASTAMINE

VASTAMISE REÞIIM

KORDUVESITUS / EELMINE /
JÄRGMINE / KUSTUTAMINE

TAASESITAMINE / SALVESTAMINE /
KUSTUTAMINE

VASTAMINE & SALVESTAMINE
AINULT VASTAMINE

SEADED

HELINA VIIVITUS

3 HELINAT/ 4 HELINAT/ 5 HELINAT/
6 HELINAT/ 7 HELINAT/ 8
HELINAT/ SÄÄSTEV

KAUGJUHTIMINE

SEES/VÄLJAS

KÕNEVALIK

SEES/VÄLJAS

KÕNEPOST

Keelte nimekiri

, et valida SHORT (lühike),
2. Kasutage klahvi
MEDIUM (keskmine) või LONG (pikk), ja
vajutage kinnitamiseks klahvile
SELECT.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

8.12 Helistamisreþiimi muutmine
(riigist sõltuv)
Vaikimisi määratud helistamisreþiim peaks olema
parim valik Teie riigi võrgu suhtes ja Te ei pea seda
muutma.
, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida DIAL
MODE (valimisreþiim), ja vajutage seejärel
klahvile
SELECT.
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4 TEIE TELEFONI KASUTAMINE
4.1.5

4.1 Helistamine
4.1.1

1. Sisestage telefoninumber (maksimum 24
tähemärki).
l

või

Te võite ka sisestada ainult valitava numbri
esimesed numbrid, lisainformatsiooni saamiseks
vaadake peatükki ”Auto prefiksi määramine”
leheküljel 33.

Otsene valimine
või

4.1.3

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile

.

2. Kasutage klahve
, et valida kordusvalimise
nimekirjast number.
l

klahvi.

Kõne on alustatud.

Telefonitoru salvestab viimased 20 valitud numbrit.
Viimasena valitud number ilmub kordusvalimise
nimekirjas esimesena. Kui kordusvalimise
nimekirjas olev number kattub telefoniraamatu
kirjega, kuvatakse numbri asemel nimi.

Kõneregistrist helistamine

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile

.

2. Vajutage klahvile
, et valida CALL LIST
(kõnede nimekiri) või ANSWER MACHINE
(automaatvastuvõtja) ja vajutage seejärel
SELECT, et siseneda vastavasse
klahvile
allmenüüsse.
3. Vajutage klahvile

, et valida kirje.

4. Vajutage

klahvi.

l

või

Kõne on alustatud.

Märkus
Te peate end registreerima kõne tuvastamise
teenusega, et näha helistaja numbrit või nime
kõneregistris (vaadake peatükki ”Kõneregistrisse
sisenemine” leheküljel 22).
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Helina tugevus

klahvile.

Kõne on alustatud.

Kõnele vastamine

Kui Teie telefon heliseb, vajutage klahvile

.

Kõnele on vastatud

Sissetulev kõne on teiste toimingutega võrreldes
esmatähtis. Alati, kui on sissetulev kõne,
katkestatakse kõik teised toimingud nagu telefoni
seadistamine, menüüs navigeerimine jne.

Hoiatus
Kui telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge
hoidke telefonitoru kõrvale liiga lähedal. Helinatoon
võib kahjustada Teie kuulmist.

4.2.1

Nõuanne

4.1.4

või

Märkus

Kordusvalimise nimekirjast
numbrile helistamine

või

sobiva kirjeni.

Klahviga
kirjete kerimise asemel saate vajutada
ka numbriklahvile, mis on vastava kirje esimese
tähega. Näiteks, kui Te vajutate klahvile
,
kuvatakse Teile kirjed, mis algavad A tähega. Kui Te
vajutate uuesti klahvile
, kuvatakse Teile kirjed,
mis algavad B tähega, jne.

l

Kõne on alustatud.

3. Vajutage

l

4.2
, et alustada

2. Valige number.
l

3. Vajutage

8.9 Vaikimisi seaded

klahvi.

Nõuanne

Kõne on alustatud.

1. Vajutage klahvile
helistamist.

2. Kerige klahviga

klahvi.

Nõuanne

4.1.2

Telefoniraamatust helistamine

1. Vajutage tegevuseta reþiimis

Eelvalimine

2. Vajutage

8 LISASEADED

Vastamine handsfree kaudu

Kui Teie telefon heliseb, vajutage klahvile
l

FLICK

Kuulari helitugevus

VOLUME 3

Kõlari helitugevus

VOLUME 3

Klahvihelid

SEES

Kontrastsus

LEVEL 2

Automaatne kõne
lõpetamine

SEES

Alarm

VÄLJAS

Kõnepiirang

VÄLJAS

Ühe puutega helistamine

VÄLJAS

Telefonitoru nimi

PHILIPS

, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida AUTO
PREFIX, ja vajutage seejärel klahvile
SYM SELECT.

Kuupäev/kellaaeg

01/01/2008
00:00

2. Ekraanile kuvatakse DETECT DIGIT (numbrite
tuvastamine).

PIN-kood

0000

Konverentskõne

VÄLJAS

Automaatvastaja
Vastamisreþiim

Vastamine &
salvestamine

Kutsungite arv enne
vastamist

5

Väljaminev sõnum

Eelseadistatud
vastamise &
salvestamise
reþiimiks

Telefonitoru kõnevalik

VÄLJAS

Alusjaama kõlar

LEVEL 5

Kaugjuhtimine

DEAKTIVEERITUD

Handsfree valjuhääldi on aktiveeritud

Handsfree aktiveerimine võib järsku muuta heli
kuularis väga valjuks. Tehke kindlaks, et telefonitoru
ei ole liiga lähedal Teie kõrvale.

See funktsioon võimaldab Teil määrata eesliide
(number), mis lisatakse iga valitud numbri algusse
(vaadake peatükki ”Eelvalimine” leheküljel 16). Te
saate määrata seadme ära tundma sisestatud
numbrit ning asendama selle numbriga. Teil on
võimalik sisestada tuvastamiseks maksimaalselt 5
numbrit ja asendamiseks kuni 14 numbrit.

Helina meloodia

.

Hoiatus

LEVEL 2

8.10 Auto-prefiksi määramine

Märkus
Kõikide PABX tüüpide puhul ei saa garanteerida Teie
ID555 kasutamise võimalust.

l

Kuvatakse viimasena salvestatud
number (kui on olemas).

3. Sisestage number tuvastamiseks (kuni 5
numbrit) ja vajutage kinnitamiseks klahvile
SYMOK.
4. Ekraanile kuvatakse PREFIX.
l

Kuvatakse viimasena prefiksiga
salvestatud number (kui on olemas).

5. Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 14
numbrit) ja vajutage kinnitamiseks klahvile
SYMOK.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

4.3 Kõne lõpetamine
Kõne lõpetamiseks vajutage klahvile
l

.

Kõne on lõpetatud.

Nõuanne
Kui AUTO HANG-UP (automaatne kõne lõpetamine)
on aktiveeritud (vaadake peatükki ”Automaatse kõne
lõpetamise funktsiooni aktiveerimine/
deaktiveerimine” leheküljel 26), saate kõne
lõpetamiseks asetada telefonitoru tagasi alusjaamale.
See funktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

Märkus
Kõne pikkust kuvatakse telefonitoru ekraanil umbes
5 sekundit.
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8.6 Telefonitoru registreerimise
tühistamine
, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida
UNREGISTER (registreerimise tühistamine), ja
vajutage klahvile
SELECT.
2. Sisestage PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks
klahvile
OK.

Märkus
Vaikimisi on PIN-kood 0000.
, et valida telefonitoru
3. Kasutage klahvi
number, mille registreerimist soovite tühistada,
ja vajutage klahvile
SELECT.
l

Kuulete kinnitustooni ja ekraanile
kuvatakse UNREGISTERED
(registreerimine tühistatud).

Märkus
Kui ühtegi toimingut ei tehta telefonitoruga 15
sekundi jooksul, siis registreerimise tühistamine
katkestatakse ja telefonitoru lülitub tegevuseta
reþiimi. Telefonitoru registreerimise tühistamiseks,
mis ei ulatu ID555 levisse, saate kasutada ainult
ID555 telefonitoru.

8.7

Riigi valimine

Selle menüü kättesaadavus sõltub Teie riigi valikust.
Teil on võimalik valida erinev riik, kui Te valisite
tervitusreþiimis.
, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida
COUNTRY (riik), ja vajutage klahvile
BOL SELECT.

5 KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM
Märkus
Kui riik on valitud muudetakse seaded automaatselt
Teie riigile vastavaks (nt. meenutusaeg,
valimisreþiim, keel jne.).

8.8

Seadme algseadete
taastamine

Selle funktsiooni abil saate taastada kõik tehase
poolt määratud vaikimisi seaded.

Hoiatus
Algseadete taastamisel kustutatakse kõik Teie
personaalsed seadistused, kõneregister ja
kordusvalimise nimekiri ning telefon taastab kõik
tehase poolt määratud seaded. Teie telefoniraamat
ja ka automaatvastaja lugemata teated jäävad alles.

Märkus
Te peate oma telefoni uuesti seadistama.
Tervitusreþiim ilmub peale algseadistamist uuesti.
(vaadake peatükki 3.3)
, kasutage
1. Vajutage telefonitorul klahvile
klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida RESET
(algseadistamine), ja vajutage klahvile
BOL SELECT.
2. Ekraanil kuvatakse RESET? (taastan
algseaded?). Vajutage kinnitamiseks klahvile
BOL OK.
l
l

5.1 Telefonitoru sisse/välja
lülitamine
Vajutage ja hoidke klahvi
3 sekundit all, et
lülitada tegevuseta reþiimis telefonitoru sisse/välja.

5.2 Klahvide lukustamine /
lukustuse eemaldamine
Vajutage ja hoidke klahvi
2 sekundit all, et
tegevuseta reþiimis klahvid lukustada / lukustus
klahvidelt eemaldada.

5.3 Teksti või numbri sisestamine
Kui Te olete valinud välja, kuhu soovite teksti
sisestada, saate tähti sisestada klahvidele üks või
mitu korda vajutades. Tähed on märgitud klahvide
peale. Näiteks, selleks, et sisestada nimi ”PAUL”:
1. Vajutage klahvile

üks kord: P

2. Vajutage klahvile

üks kord: PA

3. Vajutage klahvile

kaks korda: PAU

4. Vajutage klahvile

kolm korda: PAUL

Nõuanne
Vajutage klahvile
BACK, et kustutada viimasena
sisestatud number või tähemärk.

5.4

Funktsioonid kõne ajal

Mõned valikud on saadaval ainult kõne ajal. Need
valikud on:

5.4.1

Kuulari helitugevuse muutmine

Kasutage klahvi
, et valida kõne ajal
helitugevuse tase: VOLUME 1 kuni VOLUME 3.

5.4.2

Mikrofoni vaigistamine/taastamine

Kui mikrofon on vaigistatud, siis Teie vastaspool ei
kuule Teid.
1. Vajutage kõne ajal klahvile
mikrofon välja.
2. Vajutage uuesti klahvile
mikrofon uuesti sisse.

, et lülitada
, et lülitada

Allolev tabel näitab tähemärkide paigutust klahvidel
(kui sisestate teksti või numbreid):
Klahvid

Tähemärgid
Tühik

Kuulete kinnitustooni.
Seade algseaded taastatakse (vaadake
peatükki ”Vaikimisi seaded” leheküljel
33).

, et valida soovitud riik, ja
2. Kasutage klahvi
vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile
BOL OK.
l

32

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Pikem vajutus, et vahetada suurte ja väikeste tähtede
sisestamise vahel
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5.4.3

Valjuhääldi aktiveerimine/
deaktiveerimine

Hoiatus
Handsfree aktiveerimine võib järsku muuta heli
kuularis väga valjuks. Tehke kindlaks, et telefonitoru
ei ole liiga lähedal Teie kõrvale.
1. Vajutage kõne ajal klahvile
valjuhääldi reþiim.
2. Vajutage uuesti klahvile
tavalisse reþiimi.

5.4.4

, et aktiveerida
, et naasta

Valjuhääldi helitugevuse
kohandamine

Kasutage sissetuleva kõne ajal handsfree reþiimis
klahvi
, et valida helitugevus: VOLUME 1 kuni
VOLUME 5.

5.4.5

Teise kõne algatamine (sõltub
kehtivast lepingust)

Vajutage kõne ajal klahvile
OPTION ja valige
START 2ND CALL (teise kõne alustamine), et panna
peetav kõne ootele ja alustada teist väliskõne.
Sisestage seejärel teise kõne telefoninumber.

5.4.6

Telefoniraamatu vaatamine

Vajutage kõne ajal klahvile
OPTION ja valige
PHONEBOOK (telefoniraamat), et siseneda
telefoniraamatusse ja vaadata kirjeid.

5.5 Kõne ootele panemine
Kui Te olete sõlminud lepingu, mis võimaldab kõne
ootele panna, tekitab kuular piiksuvat tooni, mis
informeerib Teid teisest sissetulevast kõnest. Teise
helistaja nime ja numbrit kuvatakse Teie telefonitoru
ekraanil, kui olete sõlminud helistaja tuvastamise
teenuse lepingu. Võtke ühendust oma operaatoriga,
et saada lisainformatsiooni selle teenuse kohta.
l

Kui Te saate helistamise ajal teise sissetuleva
kõne, vajutage klahvile
+
, et panna
käesolev kõne ootele ja vastata teisele kõnele.
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Märkus

Märkus

Ootel oleva kõne indikaatorit kuvatakse 40 sekundit.
Vastamata kõne informatsiooni kuvatakse
kõneregistris. (vaadake peatükki ”Kõneregistrisse
sisenemine” leheküljel 22).

Vaikimisi PIN-kood on 0000. Kui Te muudate PINkoodi, hoidke informatsiooni PIN-koodi kohta
ohutus kohas, millele saate ise kergelt ligi pääseda.
Ärge kaotage PIN-koodi ära.

5.6

,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded) ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida CHANGE
PIN (PIN-koodi muutmine) ja vajutage klahvile
BOL SELECT.

Sissetuleva kõne
tuvastamine

Sissetuleva kõne tuvastamise teenus on spetsiaalne
teenus, mida võite tellida oma operaatorilt. Kui Te
olete selle teenuse tellinud, kuvatakse sissetuleva
kõne korral helistaja isik (helistaja number või nimi)
telefonitoru ekraanil. Kui Te ei ole seda teenust
tellinud või helistaja on oma ID varjanud, ei kuvata
helistaja isikut. Võtke ühendust oma võrguteenuse
pakkujaga, et saada teenuse kohta
lisainformatsiooni.

5.7 Telefoniraamatu kasutamine
Teie telefon suudab salvestada kuni 200 numbrit
telefoniraamatu mälus, kaasa arvatud 10 kiirvaliku
numbrit (
kuni
). Sõltuvalt Teie riigist
võivad klahv 1 ja klahv 2 olla kõneposti numbrid ja
Teie võrguoperaatori informatsiooni teenuse
number. Iga telefoniraamatu kirje võib olla kuni 24
numbrit (telefoninumbri jaoks) ja 14 tähemärki
nimeks.

2. Sisestage vana PIN-kood ja vajutage
kinnitamiseks klahvile
OK.
l

Sisestatud PIN-kood kuvatakse ekraanil
tärnidena (*).

3. Sisestage uus PIN-kood ja vajutage klahvile
BOL OK.
4. Sisestage uus PIN-kood uuesti ja vajutage
klahvile
OK, et kinnitada PIN-koodi
muutmist.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Märkus

PIN-kood on telefonitorude registreerimiseks või
registreerimise tühistamiseks vajalik.

Märkus
Vaikimisi on PIN-kood 0000.

Telefonitoru manuaalne registreerimine:
PIN-kood on telefonitorude registreerimiseks või
registreerimise tühistamiseks vajalik.

Märkus
Vaikimisi on PIN-kood 0000.
1. Vajutage ja hoidke alusjaamal 5 sekundit all
klahvi
. Alusjaam väljastab piiksu, kui see
on valmis aktsepteerima registreerimist.
2. Vajutage telefonitorul klahvile
, kasutage
klahvi
, et valida ADVANCED SET
SELECT.
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
Seejärel kasutage klahvi
, et valida
REGISTRATION (registreerimine), ja vajutage
SELECT.
klahvile

Märkus
Kui ühtegi toimingut ei tehta telefonitoruga 10
sekundi jooksul, siis registreerimine katkestatakse.
Kui see juhtub, korrake sammu 1.

Kui Te unustate PIN-koodi ära, peate taastama
telefoni algseaded. Vaadake lisainformatsiooni
saamiseks peatükki ”Seadme algseadete
taastamine”.

3. Sisestage PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks
OK.
klahvile

8.5

Vaikimisi on PIN-kood 0000.

Registreerimine

Kui Te soovite registreerida ekstra telefonitoru või
kui Te olete kogemata oma telefonitoru
registreerimise tühistanud ja soovite seda uuesti
registreerida, järgige allolevaid juhiseid. See on
ID555 telefonitorude registreerimise juhend. Teiste
telefonitorude registreerimine võib olla erinev.
Sellisel juhul vaadake ekstra telefonitoru
kasutusjuhendit. Ekstra telefonitorud tuleb enne
kasutamist registreerida alusjaamaga. Teil on
võimalik registreerida kuni 5 telefonitoru ühe
alusjaamaga.

Märkus
4. Ekraanil kuvatakse WAITING... (ootamine).

Märkus
Kui alusjaama ei leita kindla aja jooksul, lülitub
telefonitoru tegevuseta reþiimi.

VÕI
l

!

Vajutage klahvile
+
, et lõpetada
käesolev kõne ja vastata teisele kõnele.
Vajutage klahvile

+

, et vahetada kahe

kõne vahel.
Need ülevalolevad toimingud võivad erineda
sõltuvalt Teie võrgust.
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8.3.1

Kõnepiirangu aktiveerimine/
deaktiveerimine

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida ADVANCED SET
SELECT.
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
Seejärel kasutage klahvi
, et valida CALL
BARRING (kõnepiirang), ja vajutage klahvile
BOL SELECT.
2. Sisestage PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks
OK.
klahvile

Märkus
Vaikimisi on PIN-kood 0000.
3. Vajutage klahvile
(reþiim).

SELECT, et valida MODE

, et valida ON (sees) või
4. Kasutage klahvi
OFF (väljas), ja vajutage seejärel kinnitamiseks
klahvile
SELECT.
l

8.3.2

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Kõnepiirangu numbri
muutmine

,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida CALL
BARRING (kõnepiirang), ja vajutage klahvile
BOL SELECT.
2. Sisestage PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks
klahvile
OK.

Märkus
Vaikimisi on PIN-kood 0000.
, et valida NUMBER, ja
3. Kasutage klahvi
vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile
BOL SELECT.
, et valida NUMBER 1,
4. Kasutage klahvi
NUMBER 2, NUMBER 3 või NUMBER 4, ja
vajutage seejärel klahvile
SELECT.
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8.5 PIN-koodi muutmine
PIN-koodi kasutatakse kõnepiirangu määramiseks,
telefonitorude registreerimiseks, registreerimise
tühistamiseks ja automaatvastaja kaugjuhtimiseks.
Vaikimisi on PIN-kood 0000. PIN-koodi
maksimaalne pikkus on 4 numbrit. Teilt küsitakse
vajadusel PIN-koodi.

5.7.1

Telefoniraamatusse sisenemine

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile ja
kasutage klahvi
, et kerida telefoniraamatu
kirjeid.
l

Telefoniraamatu kirjed on alfabeetilises
järjestuses.

2. Selleks, et vaadata kirje detailset
informatsiooni, kasutage klahvi
, et valida
telefoniraamatu kirje ja vajutage klahvile
SYM SELECT.
3. Selleks, et helistada telefoniraamatu kirje
numbrile, kasutage klahvi
, et valida kirje ja
vajutage klahvile
.

Nõuanne
Klahviga
kirjete kerimise asemel saate vajutada
numbriklahvile, mis on vastava kirje esimese
tähega. Näiteks, kui Te vajutate klahvile
,
kuvatakse Teile kirjed, mis algavad A tähega. Kui Te
vajutate uuesti klahvile
, kuvatakse Teile kirjed,
mis algavad B tähega, jne.

5.7.2

Kontakti salvestamine
telefoniraamatus

,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
seejärel klahvile
SELECT, et valida
PHONEBOOK (telefoniraamat), seejärel
SYM SELECT, et valida NEW ENTRY (uus kirje).
2. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14
tähemärki) ja vajutage klahvile
OK.
3. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24
numbrit) ja vajutage klahvile
OK.
l

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

Nõuanne
Te ei saa salvestada uut kirjet, kui telefoniraamatu
mälu on täis. Sellisel juhul peate kustutama vanu
kirjeid, et teha ruumi uutele kirjetele.

5. Sisestage keelatud number (maksimaalselt 4
numbrit) ja vajutage kinnitamiseks klahvile
BOL OK.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Märkus
Kui proovitakse helistada keelatud numbrite, siis
kõne ei ühendata. Kui see juhtub, kõlab
telefonitorust veatoon ja see lülitub tegevuseta
reþiimi.

30
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5.7.3

Telefoniraamatu kirje muutmine

5.7.5

8 LISASEADED
Telefoniraamatu kirje kustutamine

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
SELECT, et valida
seejärel vajutage
PHONEBOOK (telefoniraamat), seejärel
kasutage klahvi
, et valida EDIT ENTRY
(kirje muutmine) ja vajutage seejärel klahvile
SYM SELECT.

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
SELECT, et valida
seejärel klahvile
PHONEBOOK (telefoniraamat), seejärel
kasutage klahvi
, et valida DELETE ENTRY
(kirje kustutamine), ja vajutage klahvile
SYM SELECT.

2. Kasutage klahvi
, et valida kirje, mida
SELECT.
soovite muuta ja vajutage klahvile

2. Kasutage klahvi
, et valida kirje, mida
soovite kustutada, ja vajutage klahvile
SYM SELECT.

3. Vajutage klahvile
CLEAR (kustutamine), et
kustutada ükshaaval tähti, sisestage nimi ja
OK.
vajutage klahvile
4. Vajutage klahvile
CLEAR (kustutamine), et
kustutada ükshaaval numbreid, sisestage
OK.
telefoninumber ja vajutage klahvile
l

5.7.4

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

Meloodia määramine

Selle funktsiooni abil saate määrata personaalse
meloodia, mida taasesitatakse, kui keegi
telefoniraamatus olevatest inimestest helistab Teile.

Märkus
Te peate end registreerima kõne tuvastamise
teenusega, et kasutada seda funktsiooni.
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
SELECT, et valida
seejärel vajutage klahvile
PHONEBOOK (telefoniraamat), seejärel
kasutage klahvi
, et valida SELECT MELODY
(meloodia määramine) ja vajutage klahvile
SYM SELECT.
2. Kasutage klahvi
, et valida kirje, millele
soovite meloodiat määrata, ja vajutage klahvile
SYM SELECT.
3. Vajutage klahvile
EDIT (muutmine), et
määrata või muuta meloodiat antud kontakti
jaoks.
4. Kasutage klahvi
, et kerida meloodiate
nimekirjas ja vajutage kinnitamiseks klahvile
SYM SELECT.
l

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

3. Ekraanil kuvatakse DELETE? (kustutan?).
Vajutage kinnitamiseks klahvile
.
l

5.7.6

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

Telefoniraamatu nimekirja
kustutamine

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
SELECT, et valida
seejärel klahvile
PHONEBOOK (telefoniraamat), seejärel
kasutage klahvi
, et valida DELETE ALL
(kõikide kirjete kustutamine), ja vajutage
SELECT.
klahvile
2. Ekraanil kuvatakse DELETE ALL? (kustutan
kõik?). Vajutage kinnitamiseks klahvile
SYM OK.
l

5.7.7

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

Otsevalik

Teil on võimalik salvestada kuni 9 numbrit
otsesesse mällu (klahvid
kuni
). Kui Te
vajutate tegevuseta reþiimis pikalt mõnele klahvile,
helistatakse automaatselt selle klahvi alla
salvestatud numbrile. Sõltuvalt Teie riigist võivad
klahv 1 ja klahv 2 olla kõneposti number ja Teie
võrguoperaatori informatsiooni teenuse number.

8.1 Ühe puutega helistamine
Aktiveeritud ühe puutega helistamise funktsioon
võimaldab valida konkreetset numbrit vajutades
telefonitoru suvalisele klahvile. See funktsioon on
kasulik helistamaks kiiresti hädanumbrile. Teil on
võimalik sisestada valimiseks kuni 24 numbrist
koosnev number.

8.1.1

Ühe puutega helistamise
funktsiooni aktiveerimine

,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded) ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel vajutage klahvile
SELECT, et
valida EASY CALL (ühe puutega helistamine).
2. Vajutage klahvile
(reþiim).

SELECT, et valida MODE

, et valida ON (sees), ja
3. Kasutage klahvi
seejärel kinnitamiseks klahvile
SELECT.
4. Sisestage number, millele ühe puutega
helistada, ja vajutage kinnitamiseks klahvile
BOL OK.
l

8.1.2

Kuulete kinnitustooni.

Ühe puutega helistamise
funktsiooni deaktiveerimine

(kui ühe puutega
1. Vajutage pikemalt klahvile
helistamise funktsioon on varasemalt
aktiveeritud).

8.2 Konverentsreþiimi
aktiveerimine/deaktiveerimine
Kui konverentsreþiim on aktiveeritud, saate
automaatselt alustada kolmepoolset
konverentskõne oma teise telefonitoruga, mis on
registreeritud alusjaamaga. Konverentskõne algab
automaatselt, kui teine telefonitoru väliskõne ajal
vastab.
Vaikimisi on reþiim sisse lülitatud.
,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida
CONFERENCE (konverents), ja vajutage klahvile
BOL SELECT.
, et valida ON (sees) või
2. Kasutage klahvi
OFF (väljas), ja vajutage seejärel kinnitamiseks
klahvile
SELECT.
l

8.3

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Kõnepiirang

Kõnepiirang võimaldab Teil keelata valitud
telefonitorudelt helistamist kindla algusega
telefoninumbritele. Teil on võimalik määrata kuni 4
erinevat keelatud numbrit, mis koosnevad kuni
neljast numbrist.

, et valida OFF (väljas), ja
2. Kasutage klahvi
vajutage kinnitamiseks klahvile
SELECT.

8.1.3

Ühe puutega helistamise
funktsiooni numbri muutmine

,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida ADVANCED SET
(lisaseaded), ja vajutage klahvile
SELECT.
Seejärel vajutage klahvile
SELECT, et valida
EASY CALL (ühe puutega helistamine).
, et valida NUMBER, ja
2. Kasutage klahvi
seejärel kinnitamiseks klahvile
SELECT.
3. Sisestage number (kuni 24 numbrit), millele
ühe puutega helistada, ja vajutage
kinnitamiseks klahvile
OK.
l
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Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.
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7.3 Alarmi määramine
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida CLOCK & ALARM
(kellaaeg ja alarm), ja vajutage klahvile
OK.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida ALARM,
ja vajutage klahvile
SELECT.
2. Kui Te valite ON ONCE (ühekordne alarm) või
ON DAILY (igapäevane alarm), sisestage alarmi
kellaaeg (TT:MM) ja vajutage seejärel klahvile
SY , et 12 tunni formaadis valida A (am) või
klahvile
, et valida P (pm).
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine
menüü.

Märkus
Alarm kõlab ja ikoon
vilgub ainult 1 minuti
jooksul peale määratud aega. Alarmsignaali
vaigistamiseks vajutage suvalisele telefonitoru
klahvile.

7.4 Alarmi tooni määramine
1.

Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida CLOCK & ALARM
(kellaaeg ja alarm), ja vajutage klahvile
OK.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida ALARM
TONE (alarmi toon), ja vajutage klahvile
SYM SELECT.

2. Kasutage klahvi
, et valida MELODY 1,
MELODY 2 või MELODY 3, ja vajutage
kinnitamiseks seejärel klahvile
SELECT.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.
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5.7.7.1 Otsevalikusse salvestamine
,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
seejärel klahvile
SELECT, et valida
PHONEBOOK (telefoniraamat), seejärel
kasutage klahvi
, et valida DIRECT
MEMORY (kiirmälu) ja vajutage klahvile
SYM SELECT.
, et valida klahv (klahvid 1
2. Kasutage klahvi
kuni 9) ja vajutage klahvile
SELECT.
l

Kuvatakse salvestatud number.

3. Vajutage klahvile
menüüvalikud.

OK, et kuvada

4. Vajutage klahvile
(muutmine).

SELECT, et valida EDIT

, et valida kirje, mida
5. Kasutage klahvi
soovite salvestada kiirvaliku alla ja vajutage
klahvile
SELECT, et vaadata detaile.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile
l

SELECT.

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.8.1

, et valida klahv (klahvid 1
2. Kasutage klahvi
kuni 9), ja vajutage klahvile
SELECT.
l

Kuvatakse salvestatud number.

3. Vajutage klahvile
menüüvalikud.

SELECT, et kuvada

l

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

Kordusvaliku nimekirja sisenemine

ja
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et kerida kordusvaliku
nimekirjas.
l

Viimasena valitud number ilmub
kordusvalimise nimekirjas esimesena.
Kui kordusvalimise nimekirjas olev
number kattub telefoniraamatu kirjega,
kuvatakse numbri asemel nimi

Märkus
Selleks, et naasta tegevuseta reþiimi, vajutage
klahvile
.

5.7.7.2 Otsevaliku mälu kustutamine
,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
seejärel klahvile
SELECT, et valida
PHONEBOOK (telefoniraamat), seejärel
kasutage klahvi
, et valida DIRECT
MEMORY (kiirmälu), ja vajutage klahvile
SYM SELECT.

Kordusvaliku nimekirja
kasutamine

Kordusvaliku nimekirja salvestatakse 20 viimasena
valitud numbrit. Iga kirje puhul saab kuvada kuni 24
numbrit.

5.8.2

4. Vajutage klahvile
SELECT, et valida
DELETE (kustutamine) ja vajutage klahvile
SYM SELECT.
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5.8

1.

Kordusvaliku numbri salvestamine
telefoniraamatusse

Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
seejärel kasutage klahvi
, et valida kirje.
Vajutage klahvile
SELECT, et vaadata
detaile.

ja seejärel klahvile
2. Kasutage klahvi
SYM SELECT, et valida SAVE NUMBER
(salvesta number).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14
tähemärki) ja vajutage klahvile
OK.
4. Muutke vajadusel kontakti numbrit ja vajutage
klahvile
OK.
l

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

Märkus
Vajutage klahvile
CLEAR (kustutamine), et
kustutada viimasena sisestatud number või
tähemärk.
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5.8.3

Kordusvaliku numbri kustutamine

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida kirje.

ja

, seejärel kasutage klahvi
2. Vajutage klahvile
SY , et valida DELETE (kustutamine), ja
vajutage seejärel klahvile
OK.
3. Ekraanil kuvatakse DELETE? (kustutan?).
Vajutage kinnitamiseks uuesti klahvile
OK.
l

5.8.4

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

.

, seejärel kasutage klahvi
2. Vajutage klahvile
SY , et valida DELETE ALL (kõikide kirjete
kustutamine), ja vajutage seejärel klahvile
SYMOK.
3. Ekraanil kuvatakse DELETE ALL? (kustutan
kõik?). Vajutage kinnitamiseks uuesti klahvile
SYMOK.
l

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.9 Kõneregistri kasutamine
Kõneregister võimaldab kiiret juurdepääsu kõnede
nimekirjale (CALL LIST) ja automaatvastaja
toimingutele. Kui Te olete sõlminud helistaja
tuvastamise teenuse lepingu, kuvatakse helistaja
isik (helistaja number või nimi) koos tehtud kõne
kuupäeva ja kellaajaga*. Kõnede nimekiri salvestab
viimased 50 sissetulevat kõne. Kõned (vastamata
või vastatud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras,
kus kõige hilisem kõne on nimekirja alguses. Kui
kõnede nimekiri on tühi, kuvatakse ekraanile LIST
EMPTY (nimikiri tühi).

Märkus
Kui helistaja on oma identiteedi varjanud või võrk ei
võimalda kuupäeva ja kellaaja informatsiooni,
kuvatakse ainult kõne kuupäev ja kellaaeg. Kui Te ei
ole sõlminud helistaja tuvastamise teenuse lepingut,
ei kuvata kõneregistrist mingit informatsiooni.

5.9.1

Kõneregistrisse sisenemine

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile ,
kasutage klahvi
, et valida CALL LIST
(kõnede nimekiri) ja ANSWER MACHINE
(automaatvastuvõtja), ja vajutage seejärel
klahvile
SELECT, et siseneda vastavasse
allmenüüsse.
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Kõnede nimekirja kirje
salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile ,
kasutage klahvi
, et valida kirje. Vajutage
seejärel klahvile
SELECT, et kuvada
detaile.
ja seejärel klahvile
2. Vajutage klahvile
SYMSELECT, et valida SAVE NUMBER
(salvesta number).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14
tähemärki) ja vajutage klahvile
OK.

Kordusvaliku nimekirja
kustutamine

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile

5.9.2

7 KELLAAJA JA ALARMI SEADED

4. Muutke kontakti numbrit (kui vaja) ja vajutage
seejärel klahvile
OK.
l

5.9.3

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

Kõnede nimekirja kirje
kustutamine

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

7.1

, et valida ajaformaat (12
3. Kasutage klahvi
HOURS või 24 HOURS), ja vajutage
kinnitamiseks klahvile
OK.

Kuupäeva ja kellaaja
määramine

,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida CLOCK &
ALARM (kellaaeg ja alarm), ja vajutage klahvile
BOL OK. Seejärel vajutage klahvile
BOL SELECT, et valida SET DATE/TIME
(kuupäeva/kellaaja määramine).
2. Kuvatakse viimasena salvestatud kuupäev.
Sisestage õige kuupäev (PP/KK) ja vajutage
seejärel klahvile
OK.

l

, et valida DELETE ENTRY
2. Kasutage klahvi
(kustuta kirje), ja vajutage seejärel klahvile
SYM SELECT.
l

2. Vajutage klahvile
OK, et valida TIME
FORMAT (ajaformaat).

3. Kuvatakse viimasena salvestatud kellaaeg.
Sisestage õige kellaaeg (TT:MM). 12 tunni
formaadis vajutage klahvile
, et valida A
(am) või
, et valida P (pm). Vajutage
kinnitamiseks klahvile
OK.

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile ,
kasutage klahvi
, et valida CALL LIST
(kõnede nimekiri). Kasutage klahvi
, et
valida kõnede nimekirjas kirje, ja vajutage
seejärel klahvile
OPTION.

3. Vajutage valiku kinnitamiseks klahvile

See funktsioon võimaldab Teil määrata kuupäev,
kellaaeg ja äratuse seaded. Vaikimisi on kuupäev
01/01 ja kellaaeg 00:00.

OK.

Kuulete kinnitustooni.

Märkus
Kui kuupäeva/kellaaja välja on sisestatud vale
number, kuulete veatooni.
Tunnid: 00 kuni 12; Minutid: 00 kuni 59
Kuupäev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 12

l

l

7.2.2

Kuvatakse hetkeseadistus.

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Kuupäeva formaadi määramine

,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida CLOCK & ALARM
(kellaaeg ja alarm), ja vajutage klahvile
OK.
Seejärel kasutage klahvi
, et valida SET
FORMAT (formaadi määramine) ja vajutage
klahvile
SELECT.
, et valida DATE FORMAT
2. Kasutage klahvi
(kuupäeva formaat), ja vajutage seejärel
klahvile
OK.
l

Kuvatakse hetkeseadistus.

, et valida kuupäeva
3. Kasutage klahvi
formaat (DD/MM või MM/DD) (PP/KK või
KK/PP), ja vajutage kinnitamiseks klahvile
BOL OK.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Hoiatus
Kui Teie telefon on ühendatud adapteri kaudu ISDN
liiniga, uuendatakse kuupäeva ja kellaaega peale
igat kõne. Kuupäeva ja kellaaja uuenduse funktsioon
sõltub Teie võrguoperaatorist.
Kontrollige oma ISDN süsteemi kuupäeva ja
kellaaeg või kontakteeruge oma võrguoperaatoriga.

7.2

Kuupäeva/kellaaja
formaadi määramine

Teil on võimalik määrata eelistatud
kuupäeva/kellaaja formaat oma telefoni jaoks.
Vaikimisi on formaat PP/KK ja 24 TUNDI.

7.2.1

Kellaaja formaadi määramine

,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida CLOCK &
ALARM (kellaaeg ja alarm), ja vajutage klahvile
, et valida
BOL OK. Seejärel kasutage klahvi
SET FORMAT (formaadi määramine), ja
vajutage klahvile
SELECT.
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Kasutage klahvi
, et valida soovitud keel,
ja vajutage kinnitamiseks klahvile
BOL SELECT.

2.

l

Kui ekraani keel on määratud, muudetakse
telefonitoru menüüvalikud kohe valitud keelde.
Automaatvastaja väljamineva sõnumi keelt ei
muudeta.

Kontrastsuse taseme
määramine

Võimalik on valida 5 kontrastsuse taseme vahel
(LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, LEVEL 4 või LEVEL
5). Vaikimisi on kontrastsuse tase LEVEL 2.
,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida PERSONAL SET
(isiklikud seaded), ja vajutage klahvile
, et valida
BOL SELECT. Kasutage klahvi
CONTRAST (kontrastsus), ja vajutage klahvile
BOL SELECT.
, et valida soovitud
2. Kasutage klahvi
kontrastsuse tase (LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL
3, LEVEL 4 või LEVEL 5), ja vajutage
kinnitamiseks klahvile
SELECT.
l

6.5

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Nõuanne

6.4
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Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Automaatse kõne
lõpetamise funktsiooni
aktiveerimine/
deaktiveerimine

See funktsioon võimaldab Teil kõne automaatselt
lõpetada, kui asetate telefonitoru alusjaamale.
Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud.
,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida PERSONAL SET
(isiklikud seaded), ja vajutage klahvile
, et valida
BOL SELECT. Kasutage klahvi
AUTO HANG-UP (automaatne kõne
lõpetamine), ja vajutage klahvile
SELECT.
, et valida ON (sees) või
2. Kasutage klahvi
OFF (väljas), ja vajutage kinnitamiseks klahvile
BOL SELECT.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

5.9.4

Kõnede nimekirja kustutamine

1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile ,
vajutage klahvile
SELECT, et siseneda
CALL LIST (kõnede nimekiri) valikusse.
Kasutage klahvi
, et valida kõnede
nimekirjas kirje, ja vajutage seejärel klahvile
SYM OPTION.
, et valida DELETE ALL
2. Kasutage klahvi
(kõikide kirjete kustutamine), ja vajutage
seejärel klahvile
SELECT.
3. Ekraanile kuvatakse DELETE ALL? (kustutan
kõik?). Vajutage kinnitamiseks klahvile
OK.
l

Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.10.2 Kõne suunamine teisele
telefonitorule (väliskõne)
ja hoidke all
1. Vajutage väliskõne ajal klahvi
klahvi
, et panna väline kõne ootele
(helistaja ei kuule Teid enam).
l

2. Kui Teil on rohkem kui kaks telefonitoru,
kuvatakse telefonitorude nimed, mis on
saadaval. Kasutage klahvi
, et valida
telefonitoru, millele soovite helistada, ja
vajutage klahvile
SELECT.
l

5.10 Intercom funktsiooni
kasutamine

Telefonitoru, millele Te helistasite,
hakkab helisema.

3. Vajutage telefonitorul, millele Te helistasite,
klahvile
, et vastata sisekõnele, kus
mõlemad helistajad saavad rääkida.

TÄHELEPANU

l

Intercom ja kõne suunamine on saadaval ainult
telefonitorudega, mis on registreeritud sama
alusjaamaga.
See funktsioon on saadaval vaid siis, kui Teil on
vähemalt kaks registreeritud telefonitoru. See
võimaldab Teil teha sisekõnesid, suunata
väliskõnesid ühest telefonitorust teise ning kasutada
konverentskõnet.

5.10.1

Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis
helistatakse automaatselt teisele
telefonitorule.

Sisekõne on loodud.

4. Vajutage esimesel telefonitorul klahvile
suunata väline kõne teisele telefonitorule.
l

, et

Väline kõne on edasi suunatud.

Märkus
Kui teine telefonitoru ei vasta, siis vajutage klahvi
hvi , et rääkida taas helistajaga.

Teisele telefonitorule helistamine
(sisekõne)

Märkus
Kui telefonitoru ei ulatu ID555 levisse, ei ole see
funktsioon saadaval.
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
l

.

Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis
helistatakse automaatselt teisele
telefonitorule.

2. Kui Teil on rohkem kui kaks telefonitoru,
kuvatakse telefonitorude nimed, mis on
saadaval. Kasutage klahvi
, et valida
telefonitoru, millele soovite helistada, ja
vajutage klahvile
SELECT.
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5.10.3 Sisekõne ajal vastamine välisele
kõnele
1. Kui sisekõne ajal on väline sissetulev kõne,
hakkab telefon helisema.
2. Sisekõne lõpetamiseks ja väliskõnele
vastamiseks vajutage klahvile
. Telefonitoru
heliseb. Vajutage klahvile
, et vastata
väliskõnele.
l

Väliskõnega on ühendus loodud.

Nõuanne
Sisekõne ootele panemiseks ja väliskõnele
vastamiseks vajutage klahvile
.

5.10.4 Sisekõne ja väliskõne vahel
lülitumine
Selleks, et lülituda sise- ja väliskõne vahel, vajutage
klahvile
.

5.10.5 Kolmepoolne konverentskõne
Konverentskõne võimaldab ühte väliskõnet jagada
kahe telefonitoru vahel (sisekõne ajal). Kolm
osapoolt saavad samal ajal suhelda ja selleks pole
vaja sõlmida ühtegi võrgulepingut.
, et panna
1. Vajutage väliskõne ajal klahvi
kõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).
l

Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis
helistatakse automaatselt teisele
telefonitorule.

2. Kui Teil on rohkem kui kaks telefonitoru,
kuvatakse telefonitorude nimed, mis on
saadaval. Kasutage klahvi
, et valida
telefonitoru, millele soovite helistada, ja
vajutage klahvile
SELECT.
l

Telefonitoru, millele Te helistasite,
hakkab helisema

3. Vajutage telefonitorul, millele Te helistasite,
klahvile
, et vastata sisekõnele, kus
mõlemad helistajad saavad rääkida.
l

Sisekõne on loodud.

4. Vajutage ja hoidke esimesel telefonitorul 2
sekundit all klahvi
, et alustada
kolmepoolset konverentskõne.
l
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Ekraanil kuvatakse CONFERENCE
(konverents) kui konverentskõne on
loodud.
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Nõuanne
Kui konverentskõne reþiim on aktiveeritud (vaadake
peatükki “Konverentskõne reþiimi
aktiveerimine/deaktiveerimine)” leheküljel 29),
luuakse kolmepoolne konverentskõne automaatselt,
kui teine telefonitoru vastab välise kõne ajal.

5.11

Otsing

Otsingufunktsioon (paging) võimaldab Teil määrata
kadunud telefonitoru asukoht, kui telefonitoru on
levis ja sisaldab laetud patareisid.
1. Vajutage alusjaamal klahvile
l

.

Kõik registreeritud telefonitorud
hakkavad helisema.

2. Kui telefonitoru on leitud, vajutage telefonitoru
ükskõik millisele klahvile, et otsing lõpetada.

Märkus
Kui ühelegi klahvile ei vajutata 30 sekundi jooksul
lülituvad telefonitoru ja alusjaam tegevuseta reþiimi.

Nõuanne
Otsingu lõpetamiseks vajutage alusjaamal uuesti
klahvile
.

6.1 Telefonitoru nime muutmine
Teil on võimalik määrata telefonitorule nimi ja
kuvada telefonitoru nime tegevuseta reþiimis.
Vaikimisi on telefonitoru nimi PHILIPS.
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida PERSONAL SET
(isiklikud seaded) ja vajutage seejärel klahvile
SELECT, et
SYM SELECT. Vajutage klahvile
valida HANDSET NAME (telefonitoru nimi).
2. Muutke telefonitoru nimi (maksimaalselt 12
tähemärki) ja vajutage kinnitamiseks klahvile
SYMOK.
l

Kuulete kinnitustooni ja ekraan naaseb
eelmisesse menüüsse.

Märkus
Kui heli on välja lülitatud, kuvatakse ekraanile ikoon
Ku.

6.2.2

Helina meloodia määramine

Teie telefonitoru puhul on saadaval 15 polüfoonilist
meloodiat.
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida PERSONAL SET
(isiklikud seaded), ja vajutage klahvile
, et valida
SYM SELECT. Kasutage klahvi
HANDSET TONES (telefonitoru helinatoonid) ja
SELECT. Kasutage klahvi
vajutage klahvile
SY , et valida RING TONES (helina toonid) ja
SELECT.
vajutage klahvile

6.2 Telefonitoru toonid

2. Kasutage klahvi
meloodia.

6.2.1

3. Vajutage klahvile
meloodia.

Helina helitugevuse määramine

Hoiatus
Kui Te seadistate oma telefoni helinat või kui Teie
telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge
hoidke telefonitoru liiga kõrva lähedal. Helinatooni
tugevus võib kahjustada Teie kuulmist.
Helina helitugevuseks saab valida 5 taset, kaasa
arvatud järjest tugevnev heli.
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida PERSONAL SET
(isiklikud seaded) ja vajutage klahvile
, et valida
SYM SELECT. Kasutage klahvi
HANDSET TONES (telefonitoru helinatoonid), ja
SELECT. Vajutage uuesti
vajutage klahvile
SELECT, et valida RING VOLUME
klahvile
(helina tugevus).
2. Kasutage klahvi
, et valida soovitud
helitugevus ja vajutage kinnitamiseks klahvile
O L OK.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

l

6.2.3

, et valida soovitud
OK, et määrata helina

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

Klahvihelide aktiveerimine/
deaktiveerimine

Kui Te vajutate klahvile, kuuldub piiksuv heli. Teil on
võimalik see heli sisse või välja lülitada. Vaikimisi on
piiksuv heli sisse lülitatud.
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
,
kasutage klahvi
, et valida PERSONAL SET
(isiklikud seaded) ja vajutage klahvile
, et valida
SYMSELECT. Kasutage klahvi
HANDSET TONES (telefonitoru helinatoonid), ja
SELECT. Kasutage klahvi
vajutage klahvile
SY , et valida BEEP (piiks), ja vajutage klahvile
SYM SELECT.
2. Kasutage klahvi
, et valida ON (sees) või
OFF (väljas), ja vajutage kinnitamiseks klahvile
SYMOK.
l

Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse
eelmine menüü.

6.3 Ekraani keele muutmine
Teie telefonitoru toetab erinevaid keeli, mis sõltuvad
Teie riigivalikust tervitusreþiimi ajal.
,
1. Vajutage tegevuseta reþiimis klahvile
kasutage klahvi
, et valida PERSONAL SET
(isiklikud seaded), ja vajutage klahvile
, et valida
SYM SELECT. Kasutage klahvi
LANGUAGE (keel), ja vajutage seejärel klahvile
SYMSELECT.
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